
Ja sabeu que fareu el diumenge 23 de març?

Doncs nosaltres sí, i us proposem una activitat per gaudir-ne amb tota 
la família.

Just al finalitzar l’hivern arriba la 3a edició de la SORTIDA A LA NATURA.

És una sortida matinal especialment pensada per als nostres fills, on 
podrem gaudir del nostre entorn i d’una bona conversa mentre fem 
salut, a més de descobrir... el BOSC ENCANTAT.

No el coneixeu? Doncs de moment reserveu-vos el diumenge al matí i 
més endavant us en donarem tots els detalls.

Enguany us proposem un passeig diferent cap a Sant Andreu de Gurb, 
amb un recorregut planer i curiós, per uns paisatges que de ben segur 
us sorprendran.

ANIMEU-VOS!
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Jornada del Projecte Educatiu de Ciutat de Vic - Auditori Marià Vila d'Abadal (Edifici El Sucre)
INTERCANVI DE PROJECTES PEDAGÒGICS DELS CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT
Si ets pare o mare... podràs conèixer i escollir millor el centre educatiu 
Si ets membre de l'AMPA... podràs recollir idees que es poden proposar al teu centre
Si ets mestre o professor... podràs compartir coneixement
Si ets ciutadà o ciutadana... podràs ser-hi, PERQUÈ L'EDUCACIÓ ÉS COSA DE TOTS!
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA - Més info: www.vic.cat/educacio

Última Sessió del Curs 2013-2014.
El proper divendres 21 de febrer a les 5 de la tarda hi haurà l’última sessió del cicle de Contes d’Hivern. I per això necessitem la col·laboració d’alguna mare, pare, 
avi o àvia de l’escola que tingui ganes de participar i explicar un conte als més petits!
Us recordem que aquesta és una activitat sobretot dirigida a alumnes, pares i mares de cicle infantil amb l’objectiu que els més petits puguin passar una estona 
agradable i divertida mentre els expliquen un conte, però també perquè els pares i mares ens puguem anar coneixent i relacionant dins l’ambient escolar. 
Les dues anteriors sessions varen ser tot un èxit i tothom s’ho va passar molt bé! Per tant, no deixeu passar l’ocasió, perquè ja és l’última sessió d’aquest hivern 
2013-2014!

Contes Hivern

5a Jornada PEC

AGENDA RECORDEU QUE...

21/02 divendres

INFOAMPA INFORMATIU DE L’AMPA ANDERSEN curs13/14             FEBRER’1457

15/02 9:00 h a 14.00 h

17:00 h

dissabte

El diumenge dia 23 de març soritda. Activitat per tota la família.                                                                                                                                                                                               
És una caminada matinal per Sant Andreu de Gurb, amb un recorregut planer fins arribar el BOSC ENCANTAT.
US HI ESPEREM!

3a edició de la SORTIDA A LA NATURA23/03 diumenge 9:00 h

Dins d’una nova edició de l’Escola de Pares de Vic, l’Escola Andersen organitzarem la xerrada “De grans a petits: els valors de l'esport” impartida per l’Eduard 
Comerma, l’Eduard Ramírez i en Gil Pla, professors de la UVic. Més endavant rebreu un díptic amb totes les activitats.

 

7/04 divendres Escola de Pares de Vic

El passat divendres 24 de gener es va realitzar una 
altra sessió del cicle de Contes d’Hivern. En aquesta 
ocasió vam comptar amb la col·laboració de  l’Emilia 
Bosch, àvia de l’Elna Josa de P-3 que ens va explicar 
un conte d’imaginació i creació pròpia titulat 
“L’Snoopy vol anar a l’escola”. Aquesta vegada tots 
els nens i nenes varen estar molt atents i l’Emilia 
va poder explicar el conte sense dificultats.

Ja s’acosta el Carnestoltes, serà el proper divendres 28 de febrer 
i a l’escola li aniria molt bé poder comptar amb algunes disfresses. 
Pares i mares, fills i fillas feu tria de les disfresses que ja no us 
poseu i porteu-les aquests dies abans de la gran festa a la 
secretaria de l’escola. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

RECOLLIDA DE DISFRESSES!

A LA WEB 
Podeu trobar les receptes             

de les dues sessions de          

“Ensenya’m què saps fer”

 

Contes d’hivern 


